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Wat staat er in december 2014, januari en februari 2015 op het programma:
December:
 05 december:
 08 december:
 10 december:
 18 december:
 19 december:
Januari:
 07 januari:
 20 januari:
 21 januari:
 22 januari:
 22 januari:
 23 januari:
 27 jan. t/m 6 februari:
Februari:
 02 februari:



20 februari:
23 t/m 27 februari:

Sinterklaas
bijeenkomst kinderraad
kerstknutselochtend
kerstviering op school
begin kerstvakantie om 12.00 uur
(vrijdag 02 januari: laatste dag kerstvakantie)
luizencontrole
voorleesontbijt
studiedag (alle kinderen zijn vrij)
NIO groep 8
vergadering MR
open dag van 09.00 – 12.00 uur
CITO-toetsen

voorstelling groep 4-5-6 in Holstohus
aanvang: 13.30 uur
juffen- en meestersdag
vakantie

Van Rita:
Zo ben je begonnen met het schooljaar en zo zit je alweer rond Sinterklaas en Kerst.
En wat is er dit schooljaar al een hoop gebeurd.
Onze kinderraad is al een aantal keren bij elkaar geweest en is erg enthousiast.
De mening van de kinderen staat bij ons hoog in het vaandel. Dat is niet alleen zo bij de
kinderraad, maar zeker ook bij de kindgesprekken, die we met ieder kind afzonderlijk houden.
Kinderen zijn uitstekend in staat om aan te geven wat ze wel en nog niet goed kunnen en waar ze
graag in zouden willen leren.
En wat komen daar prachtige, soms onverwachte leerpunten uit!!! Compliment aan al onze
kinderen!!
Bij de rapportgesprekken bleken ook de ouders er enthousiast over te zijn!
Verder hebben we een klankbordavond gehouden om vooral eens te horen welke ideeën er binnen
Welsum zijn om het dorp en met name de school leefbaar te houden. Ook daarmee zijn we een
behoorlijke stap verder gekomen en gaan we verder met de uitwerking van een aantal van deze
ideeën. Daar heeft u allen bericht van gekregen.
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Eén daarvan is al een flink stuk op gang. Met een aantal ouders en iemand van de
bibliotheekgroep zijn we bezig om voor alle kinderen een bibliotheek op school te maken. Hier
kunnen kinderen regelmatig boeken komen lenen. We houden u op de hoogte, dus dit wordt
vervolgd.
De school is deze maand een beetje opgeknapt. We hebben kleurige mozaïek lampen in de hal
gekregen en verder hebben we buiten op het plein met de tegels laten zien, dat we met 3 andere
scholen een samenwerkingsverband hebben gesloten. Daar hoort ook de nieuwe boom, een
plataan, bij. Deze staat nu nog op het plein in te arme grond. Daarom wordt hij verplaatst naar het
stukje grond achter de oude brandweerkazerne, waar eerst de kastanje stond. Deze grond is beter
en we kunnen de boom wel elke dag zien als we op school komen of als we naar de gym lopen.
Dat de 4 scholen veel aan elkaar hebben blijkt uit een bijeenkomst waarin alle teamleden door een
deskundige collega van de Tellegen werden bijgepraat over onze nieuwe methode begrijpend
lezen: Nieuwsbegrip. Ook op het gebied van muziek hebben we een stimulerende workshop gehad
van een muziekvakdocent van de Pabo in Deventer.
Afgelopen week zijn we met de 4 MR-en bij elkaar geweest om verdere stappen in de
samenwerking te zetten en dingen op elkaar af te stemmen. Claudia kon op deze avond eenmalig
haar verhaal doen i.p.v. op 4 locaties 4x hetzelfde verhaal te vertellen. Na deze algemene inleiding
zijn de verschillende MR-en uit elkaar gegaan om school specifieke onderwerpen te bespreken.
Sinterklaas is in het land en dat hebben ook de peuters van Welsum gemerkt. Ze mochten de
vorige week op school hun schoen komen zetten en daar zat natuurlijk een lekkere chocolade sint
in. Ook op 5 december zijn de peuters van harte welkom om de Sint te begroeten als hij op school
komt.
Vol verwachting klopt ons hart………
Met vriendelijk groet, Rita.

Nieuwtjes groep 1-2-3:
Na de herfstvakantie zijn we begonnen met het thema fruit/groente. Er is een fruitschaal gekleid en
geknutseld, er zijn allerlei liedjes gezongen en natuurlijk weer van alles geleerd. Ook hebben we
onze voorstelling hier op aangepast. Rupsje Nooitgenoeg heeft heel lang en heel stil in het ei
gezeten. En wat hebben we gedanst en gespeeld! Iedereen weet nu, dat je erg goed moet
opletten, wanneer je aan de beurt bent en dat dat best spannend is. Heel knap! Al met al hebben
we erg veel plezier gehad en vooral gelachen als het even mis ging.
En over “spannend” gesproken: het gaat weer gewoon door! Ondertussen is het al weer
sinterklaastijd en zijn we in de weer met boten, mutsen, pepernoten bakken (nogmaals dankjewel
mama van Jurre!) en “sintwoorden” stempelen. Ook het rijmen komt natuurlijk uitgebreid aan de
orde en het sinterklaasjournaal wordt iedere dag gevolgd. En die kanjers van groep 3 zijn zo
alweer bij de volgende kern en lezen dubbelklanken als “ou” en “eu” en “ie” ……………
Alsof het niets is!
Groetjes,
Liesbeth

Nieuwtjes groep 4-5-6:
Zie de maan schijnt door de bomen zou de goede Sint wel komen?De kinderen uit groep 4 volgen
dat via het Sinterklaasjournaal thuis maar…….de kinderen in groep 5 en 6 vinden het ook nog wel
erg leuk dus…… volgen we het Sinterklaasjournaal elke dag op school!
De voorleeswedstrijd is weer achter de rug en wat hebben Ilse,Stijn en Geert het goed
gedaan!Volgens mij was ik zelf zenuwachtiger als de kids.
De maand november hebben we afgesloten met voor alle kinderen een rapport waar we allemaal
trots op mogen zijn,want wat is er afgelopen maanden hard gewerkt,klasse!
Groetjes,
Caroline
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Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Wist u dat:
- Iedereen bij gym de handstand heeft afgerond met een voldoende. Iedereen kan met hulp van
andere kinderen een goede handstand maken. Knap hoor!
- Afgelopen vrijdag alle kinderen zelf pepernoten hebben gebakken. Lekker zeg (zie website)!
- De kinderen bij natuur zelf een knikkerachtbaan aan het maken zijn. De kinderen van de
onderbouw hebben de achtbanen ook al ontdekt en vinden het erg leuk om mee te spelen.

Nieuwtjes groep 7-8:
Mediawijsheid
Hoi wij van 7&8 hebben discussies gehouden over de media, een voorbeeld is: ouders moeten
aan kinderen vragen als hun ouders iets op Facebook mogen zetten (Mike en Marit)

Opslag oud papier:
Zoals u weet wordt 4 keer per jaar in Welsum het oud papier opgehaald. Na jaren ons oud papier
te hebben mogen opslaan bij de familie Veldkamp (waarvoor onze dank!), zijn wij
nu op zoek naar één of meerdere nieuwe plekken om het oud papier van de school
op te slaan tot het volgende ophaal moment.
Het oud papier levert de Zang/Toneel verenging de Harmonie en Sv. Welsum extra
inkomsten op, die ze natuurlijk graag willen behouden en wij als basisschool de
plaatselijke verengingen van harte gunnen. Op school is er echter onvoldoende ruimte om het op
te slaan, waardoor het oud papier anders de gewone container in gaat.
Dit willen we niet. Dus, heeft u ruimte in de schuur of garage en wilt u, bijvoorbeeld een aantal
keren per jaar, wat oud papier meenemen? Wij horen graag van u!
Dit verzoek geldt naar verwachting voor een beperkte periode, aangezien de gemeente graag ziet
dat er minimaal 10x per jaar in de kernen oud papier wordt ingezameld. De inzamelende
verenigingen zijn met de gemeente in overleg hoe dit te organiseren. Mocht de inzamelfrequentie
inderdaad verhoogd worden dan is de noodzaak om elders (tijdelijke) opslag te regelen niet meer
aan de orde. Dan kan school het papier zelf bewaren.
Wilma Evink.
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Endannogevendit:
Informatie gebruik kalender website:
Het plaatje hiernaast heeft u vast wel herkend. Het is een printscreen van de maand december uit
de “Kalender” van de
website van obs Dijkzicht.
Deze kalender is gevuld met
allerlei activiteiten. Soms
kan er nog meer informatie
over zo’n activiteit gegeven
worden. Die extra
informatie kunt u lezen als u
met de muis boven de
activiteit gaat “hangen”
(niet klikken).
In het voorbeeld hiernaast
“hangt” de muis boven de
activiteit “Kerstviering” en is
de extra informatie “Op
school” te lezen.
Deze extra informatie
verschijnt niet altijd!
Kerstworkshops:
Op 10 december zijn er kerstworkshops.
Om deze workshops goed te laten verlopen is de volgende informatie belangrijk:
Op maandag 8 december mogen alle kinderen meenemen:
Voor het maken van kerststukjes
- een potje met oase
- een kaars
- versierinkjes
Voor kerstgroen wordt gezorgd.
Voor het maken van een kerstlichtje
- een niet te groot glazen potje, waarin
- een waxinelichtje
Alle spullen voorzien van hun naam.
Jantje Beton:
De winnende loten van de loterij van Jantje Beton kunnen mensen bekijken op
loterij@jantjebeton.nl.
En dan de jarigen.
In december zijn jarig:
* Stijn Hamer:
* meester Hans:
* Tristan Jansen:
* juf Margriet:
* Marjolein Hamer:
* juf Caroline:

01 december
03 december
09 december
12 december
23 december
29 december

In januari zijn jarig:
* Femke Jacobs:

17 januari
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* Mathijs van Zetten:
* Michelle Eijerkamp:
* Annelies:
* Thijn van Zetten:

19 januari
24 januari
26 januari
29 januari

En in februari zijn jarig:
* Daan van der Horst:
* Bram Kiesbrink:
* Rik Töpfer:

04 februari
08 februari
11 februari

Allemaal van harte gefeliciteerd!
En we wensen jullie natuurlijk een heel fijne dag!

Bijlagen:
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